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Besluit accreditatie nieuwe opleiding HBO-Bachelor B Pedagogiek van Christelijke 

Hogeschool Windesheim  

Datum 22 juli 2022 
Dossiernummer AV-1472 
Bijlagen 2 

Beoordelingskader 

Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, januari 2019 (Stcrt. 2019, nr. 3198) voor de Beperkte opleidingsbeoordeling. 

Bevindingen 

Op grond van artikel 5.10, derde lid, van de WHW heeft de NVAO het bevoegd gezag van de Christelijke 

Hogeschool Windesheim te Zwolle|Almere in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het voornemen 

tot besluit van 15 juli 2022 naar voren te brengen. Van deze gelegenheid heeft het bevoegd gezag 

gebruik gemaakt. Dit heeft geleid tot een enkele aanpassing.  

Op 9 september 2016 stemt de minister van OCW in met de samenvoeging van drie 

hbobacheloropleidingen van Christelijke Hogeschool Windesheim (CHW), te weten Pedagogiek,  

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening, tot de brede 

hbobacheloropleiding Social Work. In dit besluit is ook vastgelegd dat Windesheim gebruik kan maken 

van de  

"in artikel 19 onder c, van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014, juncto artikel 6.2, vijfde  

lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW)" genoemde  

mogelijkheid om de brede opleiding zonder macrodoelmatigheidsoordeel van de minister, uiterlijk bij  

aanvang van het zesde studiejaar na samenvoeging, ongedaan te maken.  

Van deze ontbindingsmogelijkheid maakt CHW nu gebruik. De instelling verzoekt het ministerie van  

OCW om de opleiding Pedagogiek uit de genoemde samenvoeging te halen en wederom als zelfstandige  

opleiding te mogen aanbieden. 

Bij brief van 24 mei 2022 stemt de minister van OCW in met het verzoek van CHW. Deze brief is  

onderdeel van de aanvraag van CHW bij de NVAO om accreditatie te verlenen aan de opleiding  

Pedagogiek.  

De NVAO stelt vast dat de aanvraag van CHW, ondersteund door de toestemming van de minister, 

zorgvuldig tot stand gekomen is, deugdelijk gemotiveerd en wettelijk navolgbaar is. De NVAO baseert dan 

ook haar besluit op de instemming van de minister van OCW. 

Besluit 

Op grond van artikel 5.8, eerste lid, van de WHW, besluit de NVAO accreditatie nieuwe opleiding te 

verlenen aan de opleiding HBO-Bachelor B Pedagogiek van Christelijke Hogeschool Windesheim te 

Zwolle en Almere. De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als positief. 

De accreditatie treedt in werking op de dag dat het besluit bekend gemaakt is. Het besluit is van kracht 

tot en met 30 oktober 2024. De uiterste aanvraagdatum van de volgende accreditatieaanvraag zal 

worden vastgelegd in het visitatierooster. 
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Den Haag, 22 juli 2022

Namens het bestuur van de NVAO 

Voor deze, 

{{Signer1}}

Luut Kroes 

Directeur Nederland NVAO 

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door een 

belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen van bezwaar 

bedraagt zes weken. 
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Bijlage 1: Administratieve gegevens 

 

Instelling Christelijke Hogeschool Windesheim 

Brin 01VU 

Instellingstoets kwaliteitszorg Positief  

Vervaldatum instellingstoets kwaliteitszorg 26 juni 2026 

Opleiding HBO-Bachelor B Pedagogiek 

Studieomvang 240 ECTS 

Varianten Voltijd: Ja. Deeltijd: Ja. Duaal: Nee. 

Graad Bachelor of Arts 

Locaties Zwolle, Almere 

Opleidingscode Croho 35.158 

Advies Croho-onderdeel Gedrag en Maatschappij 

Visitatiegroep Nader te bepalen1 

Afstudeerrichtingen  

Datum macrodoelmatigheidsbesluit N.v.t. 

Datum aanvraag 16 juni 2022 

Uiterste aanvraagdatum volgende 

accreditatieaanvraag 

Nader te bepalen  

 

Bijlage 2: Adviesrapportrapport (online gepubliceerd samen met het definitieve besluit) 

 

 

 
 

 

 
1 De opleiding dient ten minste twee jaar voor de vervaldatum gebruik te maken van de zogenoemde aprilronde om zelf zorg te 

dragen voor een indeling in een visitatiegroep. Daarna neemt de NVAO het besluit over de indeling in een visitatiegroep. 
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